VYRIAUSYBĖS ATSTOVAS VILNIAUS APSKRITYJE
Ukmergės rajono savivaldybės tarybai
Kopija
Ukmergės rajono savivaldybės merui Rolandui Janickui

REIKALAVIMAS
DĖL KAPINIŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ 32 PUNKTO ĮGYVENDINIMO
2017 m. gruodžio 29 d. Nr. 1R-30
Vilnius
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1207 „Dėl Lietuvos
Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“ (toliau –
Nutarimas) pakeitimai, įsigalioję 2017 m. kovo 4 d., nustatė naują įpareigojimą savivaldybės
tarybai.
Nutarimu patvirtintų Kapinių tvarkymo taisyklių (toliau - Kapinių tvarkymo taisyklės) 32
punkte nurodyta, jog sprendimą dėl kapavietės (kapo) identifikavimo savivaldybės tarybos
nustatyta tvarka priima savivaldybės vykdomosios institucijos sudaryta komisija.
Ukmergės rajono savivaldybės taryba nėra patvirtinusi kapavietės (kapo) identifikavimo
tvarkos, kuria vadovaujantis savivaldybės vykdomosios institucijos sudaroma komisija galėtų
priimti sprendimus dėl kapavietės (kapo) identifikavimo. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog
Ukmergės rajono savivaldybės taryba neįgyvendina Kapinių tvarkymo taisyklių 32 punkto.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 5
straipsnio 2 dalies 1 punktu, r e i k a l a u j u nedelsiant įgyvendinti Kapinių tvarkymo taisyklių 32
punktą, t. y. patvirtinti kapavietės (kapo) identifikavimo tvarką.
Šis reikalavimas turi būti apsvarstytas artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje (bet ne
vėliau kaip per mėnesį) nuo reikalavimo gavimo dienos. Apie priimtą sprendimą Vyriausybės
atstovui turi būti pranešta per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos. Per nustatytą terminą
atsisakius reikalavimą įvykdyti (nepranešus apie reikalavimo įvykdymą) Vyriausybės atstovas,
vadovaudamasis Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 2 punktu
privalo kreiptis į administracinį teismą dėl neveikimo.
Informuoju, jog pagal Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 6 straipsnio 1 dalies
5 punktą Vyriausybės atstovas turi teisę nustatyti kitą nurodytų veiksmų įvykdymo terminą, jeigu
gautas pagal kompetenciją savivaldybės administravimo subjekto motyvuotas prašymas šį terminą
pratęsti.
Pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 4 straipsnio 9
dalį meras artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje privalo su šia informacija supažindinti
savivaldybės tarybos narius.
Vyriausybės atstovė
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